
Filmläger för seniorer

En vecka med fokus på film, gemenskap 
och kreativt skapande när höstmörkret 
smyger sig på.

För dig som vill göra en egen film eller vara med 
i en filminspelning. Du kanske vill testa allt, bara 
skådespela eller vara bakom kameran, oavsett 
så är vårt filmläger en plats för dig.

iFocus Studios 
Mellan Trollhättan och Vara

I priset ingår samtliga
måltider, boende, 
utbildningar, föreläsningar, 
workshops, filmutrustning
och arbetsmaterial.

v.42   17 oktober - 21 oktober
v.43   24 oktober - 28 november
v.44   31 oktober - 4 november
v.45   7 november - 11 november

5900 kr / vecka

www.seniorkollo.se

Var: 

När: 

Kostnad: 

Läs mer och gör anmälan på vår hemsida:



Aktiviteter

Eget filmskapande

Filmstudio

Utbildningar

Dubbning av tecknad film

Animering med stop motion

Sårsminkning

Skådespeleri

Biograf

I grupper gör deltagarna egna filmer med stöd av våra filmhandledare. De coachas genom 
manusskrivning, inspelning och redigering. När manuset och planeringen är klar går gruppen 
vidare till själva filminspelningen där alla får prova de olika delarna med att filma, ta upp ljud, 
sköta klappan, skådespela, ge regi, sköta belysningsutrustningen med mera. Varje grupp har 
en egen studio där de skriver sina manus och redigerar sina filmer.

I vår stora filmstudio har vi workshops i studioinspelning, teoretiskt och praktiskt. Alla får 
testa kameraåkvagnen, lära sig om ljussättning, arbeta med rekvisita, rökmaskin och vi 
spelar in en scen till en film i spännande miljö.

Under veckan har vi ett flertal utbildningar som varvas med övriga aktiviteter som 
tveknikgenomgång, att arbeta med film, manus och dramaturgi, foto och ljud, regi och 
skådespeleri, och redigering.

Workshop med dubbning av film. Vi går igenom tekniken i vår ljudstudio där alla får vara 
röstskådespelare och spela in sin röst till olika karaktärer i tecknade filmer. Vi jämför 
originalet med hur det låter när vi bytt ut rösterna till våra egna.

Animationsworkshop där vi går igenom grunderna i att animera med stop-motion-teknik, 
något som deltagarna kan fortsätta med hemma med enkel utrustning. Vi använder oss av 
legofigurer för att snabbt komma igång och alla får testa att göra sin egen stop-motion-film.

Workshop med sårsminkning. Vi pratar om hur specialeffekter och smink används i film. 
Alla som vill får testa att sminka sig och bygga upp sårskador med latex, vax och filmblod.

För de som är intresserade av skådespeleri finns flera möjligheter i gruppfilmen och studion. 
Vi har också utbildning i skådespeleri och regi.

Titta på film i vår egna bio med Dolby Atmos 7.2.4-ljud. Här har vi flera av våra föreläsningar 
och utbildningar. Det är också här vi avslutar lägerveckan med en filmpremiär där vi visar 
alla filmer som gjorts under veckan.


